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Duševno zdravje ni samo stvar zdravstvenega 

sektorja, ampak tudi številnih drugih sektorjev in 

politik. (MZ, MDDSZ, MIZŠ, MOP, MJU, MNZ, MF, MGRT, ..)  

Duševno zdravje je nacionalni kapital in ga je kot 

takšnega treba izboljšati z združenimi napori 

celotne skupnosti, vseh sektorjev, vključujoč 

uporabnike, njihova združenja in skupine svojcev. 

Duševno zdravje se oblikuje tudi v družinah, šolah 

in na delovnih mestih ter je rezultat tega, kako 

obravnavamo sebe in kako nas obravnavajo drugi.



Resolucija o nacionalnem programu duševnega 

zdravja 2018-2028 (ReNPDZ18–28)



Strategija razvoja Slovenije 2030

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega 

varstva 2016–2025 Skupaj za družbo zdravja

Strategija dolgožive družbe

Celovit akcijski načrt za duševno zdravje 

2013−2020, SZO; 

Agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do 

leta 2030

Resolucija dopolnjuje



1. Zagotavljanje skupnostnega pristopa pri krepitvi  

duševnega zdravja ter obravnavi oseb s 

težavami v duševnem zdravju v skupnosti 

2. Promocija duševnega zdravja, preventiva in 

destigmatizacija na področju duševnih motenj 

3. Mreža služb za duševno zdravje 

4. Alkohol in duševno zdravje 

5. Preprečevanje samomora 

6. Izobraževanje, raziskovanje, spremljanje in 

evalvacija 

Prednostna področja



Skupno vsem navedenim dokumentom je, da 

poudarjajo pomen ohranjanja in krepitve dobrega 

duševnega zdravja ter preprečevanje duševnih 

bolezni. 

V ospredju obravnave je celostno, 

interdisciplinarno in medsektorsko sodelovanje, v 

središču storitev različnih služb so posameznik in 

njegove potrebe. 

Poudarja se premik s pretežno bolnišničnega 

zdravljenja na obravnavo duševnih motenj v 

lokalnem okolju – skupnostni pristop.



Sodelujejo



Z RNPZD uvajamo regionalne centre za duševno 

zdravje, ki bodo kadrovsko in vsebinsko nadgradili 

službe za duševno zdravje ter omogočili 

sodelovanje in povezanost različnih služb. 

Namen je, da bi se skrb in obravnava ljudi s 

težavami v duševnem zdravju v vseh življenjskih 

obdobjih čim bolj oblikovala v skupnosti, to je tam, 

kjer ljudje živijo.

SLO: 25 CDZOM, 25 CDZO

Lj: Rakitna, Trbovlje, Kočevje

CDZ



-pripravo za učinkovito dolgoročno implementacijo  

nacionalnega programa na področju duševnega zdravja

-vzpostavljanju sodelovanja med ključnimi resorji, 

inštitucijami, službami, predstavniki NVO na področju 

duševnega zdravja ter predstavniki uporabnikov in 

svojcev, na državni in lokalni ravni

-pripraviti ustrezne interdisciplinarne programe ter 

module izobraževanja in usposabljanja tako za 

podiplomsko izobraževanje kot za dopolnitev 

dodiplomskega izobraževanja

-evalvacija ukrepov izvedenih v prvem in nadaljnjih 

programskih obdobjih bo podlaga za prilagajanje 

ukrepov za učinkovitejše doseganje ciljev programa

AKCIJSKI NAČRT ZA LETA 2018 (drugo polletje), 

2019 in 2020



Želim vam lep in uspešen dan.


